
FORMULÁRIO ONLINE:  
Pedido de alimentos e suprimentos
UM GUIA DE ACESSO RÁPIDO PARA PREPARADORES DE PEDIDO

Observação: os termos estaca e ala também se referem a distritos e ramos. Os termos presidente de estaca e bispo (e as 
referências a seus conselheiros) também se referem a presidentes de distrito e de ramo e a seus conselheiros.

Bem- vindo ao sistema online de pedidos do armazém do bispo. Se foi solicitado a você que prepare um pedido de alimentos 
e suprimentos, você pode fazê- lo nesse site.

Antes de acessar o sistema online, você precisa:

• Ter uma Conta SUD. Essa é a mesma conta que você usa para acessar os sites LDS.org, FamilySearch.org e outros sites 
da Igreja. Sua Conta SUD precisa estar associada a seu número de registro de membro. Se você precisa de uma Conta 
SUD ou precisa associar sua conta a seu número de registro de membro, visite o site LDSaccount.LDS.org. Para mais 
informações, visite o site LDSaccount.LDS.org/help.

• Ser designado como um líder autorizado da unidade (bispo, presidente de ramo, presidente da Sociedade de Socorro, ou 
conselheiro do bispo ou do presidente de ramo) em sua ala ou em seu ramo no sistema MLS. Ou você precisa ser designado 
como um preparador de pedido por seu bispo ou por seu presidente de ramo.

Acessar o sistema
Como preparador de pedido, você pode acessar o sistema de três maneiras:

1. Você pode ter recebido um convite por e- mail ou por mensagem de texto do sistema, que inclui um link para o site.

2. Se você for também um líder autorizado da unidade, você pode acessar o sistema seguindo os links da seção Recursos 
para Líderes e Secretários.

3. Você também pode acessar a página diretamente no site 
WelfareServices.LDS.org.

Pedidos designados a você
Quando você entra no sistema como um preparador de pedido, 
você verá uma tela parecida com esta à direita, com uma lista ❶ 
de pedidos que foram designados a você. (Líderes de ala ou de 
ramo verão uma tela diferente.) Para começar a trabalhar em um 
pedido, basta clicar nele.

Preferências de notificação
Certifique- se de configurar suas ❷ preferências de notificação. 
Quando um líder designa um pedido a você, o sistema enviará 
uma mensagem de texto ou um e- mail para o meio de contato que 
você forneceu. Clique no botão ❸ Gravar configurações quando 
você fizer alterações nesses campos.



Preparar um pedido de alimentos
Para obter ajuda sobre como preencher os campos 
individuais na seção Configuração do Pedido de Alimentos, 
clique nos ícones de  ajuda. Para configurar um pedido, 
você precisa de informações especificas sobre ❶ o 
beneficiário e o ❷ preparador do pedido. Você também 
pode selecionar um ❸ local de retirada se o armazém fizer 
entregas de encomendas a granel em sua área. Você pode 
fazer comentários para ❹ o preparador e o aprovador ou 
para ❺ o armazém e o beneficiário.

Você pode ❻ imprimir uma cópia do pedido a qualquer hora 
depois de inserir o nome do beneficiário e o número do 
armazém do bispo.

Durante uma visita para avaliar as necessidades da família, 
avalie os recursos da família e selecione ❼ os itens a serem 
incluídos no pedido. Se você não tiver um dispositivo móvel 
para levar com você, você pode usar uma cópia impressa do 
formulário e inserir as informações online posteriormente. 
(Para instruções sobre visitas para avaliar as necessidades da 
família, ver Manual 2: Administração da Igreja, 2010, 9.6.1.)

Quando o pedido estiver completo e pronto para a análise 
do bispo, clique no botão ❽ Enviar para aprovação. 
O bispo receberá uma notificação, de acordo com suas 
configurações, para analisar o pedido. Para os líderes, 
o pedido agora estará visível na relação de pedidos em 
processamento abaixo da aba Pedidos.

Obter ajuda
Alguns campos possuem uma janela pop- up do link de ajuda 
que mostra informações específicas dos campos. Esse link é 
indicado pelo ícone  . Clique no ícone para ver a informação.

Mais informações a respeito do site estão disponíveis por meio do link 
Ajuda na barra cinza do menu, na parte superior de cada página. Ao 
selecionar esse link, uma lista da seção de tópicos de ajuda da Central 
de Ajuda será mostrada.

Se precisar de mais ajuda, você pode enviar um e- mail para 
WelfareServicesSupport@LDSchurch.org ou ligar para a Central de Ajuda 
do Bem-Estar pelo telefone 1- 855- LDS- HELP (1- 855- 537- 4357).
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